
 
Lieve Allemaal, 
Als eerste hartelijk dank voor jullie onvoorwaardelijke steun tijdens deze gekke en turbulente 
periode! Wij hebben zo ontzettend veel lieve berichtjes, foto's, bloemen en trouwe gezichten 
voorbij zien komen deze dagen, en wij zijn jullie ontzettend dankbaar! Dank voor iedereen die 
afgelopen week langs is gekomen om een verse maaltijd, koffie, panini of hun wekelijkse 
vleeswaren en kaasjes op te halen!  
Veel dingen zijn veranderd, en ook voor ons is het zoeken naar wat precies mogelijk is en hoe we 
dat het beste kunnen uitvoeren daarom zetten wij nu opnieuw alles op een rijtje voor jullie! 
𝗢𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀𝘁𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻:  
Maandag: 12:00-19:00  
Dinsdag-Vrijdag: 11:00-19:00  
Zaterdag: 11:00-17:00  
𝗚𝗲𝗼𝗽𝗲𝗻𝗱 𝘃𝗼𝗼𝗿: 
- Boodschappen zoals: wijnen, olijfolie's, vleeswaren, kazen, antipasti, gedroogde pasta's etc. 
- Take Away: Panini, Koffie en Verse Maaltijden 
𝗕𝗲𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻: 
- Maandag-Zaterdag kunt u via shop.iltartufo.nl een bestelling plaatsen voor verse maaltijden 
(antipasti, pasta, vleesgerechten etc.) Naast de verse maaltijden kunt u ook uw boodschappen 
bestellen. 
- Voor 14:00 bestellen en kan worden opgehaald of geleverd worden tussen 16:00-18:00 uur! 
- Elke ochtend produceert onze keuken voldoende verse gerechten, dus ook zeker zonder 
bestelling kunt u langs komen voor iets lekkers! 
𝗨𝗯𝗲𝗿𝗘𝗮𝘁𝘀 & 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝗼𝗼: 
- Elke dag geopend! Voor verse Pasta's, Pizza's, Vleesgerechten, Desserts etc.  
- UberEats ook geopend voor Lunch gerechten op Maandag-Zaterdag 
𝗟𝗼𝗸𝗮𝗮𝗹 𝗗𝗲𝗹𝗳𝘁 𝗕𝗲𝘇𝗼𝗿𝗴𝗱: 
- Wij hebben onze krachten gebundeld met andere lokale ondernemers! 
Via www.lokaaldelftbezorgd.nl kun je nu al je boodschappen van je favoriete lokale ondernemers 
bestellen! Bestel hier naast onze heerlijke maaltijden ook koffie, taart, groente en fruit en nog vele 
andere dingen van de andere ondernemers! 
𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄 𝗯𝗲𝗹𝗲𝗶𝗱: 
- Om de gezondheid van ons en jullie te waarborgen hanteren wij het beleid van max. 3 mensen 
binnen zodat wij de 1,5m afstand kunnen waarborgen! Na het bestellen van uw Panini of Koffie 
zullen wij het buiten brengen! 
- Wij werken strict hygiënisch, wassen onze handen constant en reinigen veel gebruikte 
oppervlaktes extra vaak! Voor al onze klanten staat ook een grote fles handgel bij het 
pinapparaat.  
𝘏𝘰𝘶𝘥𝘵 𝘰𝘯𝘻𝘦 𝘐𝘯𝘴𝘵𝘢𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘚𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘨𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘢𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘴 𝘶𝘱𝘥𝘢𝘵𝘦'𝘴 𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 
𝘱𝘢𝘴𝘵𝘢/𝘷𝘭𝘦𝘦𝘴/𝘨𝘳𝘰𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘨𝘦𝘳𝘦𝘤𝘩𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘥𝘢𝘨! 
Voor vragen kunnen jullie ons altijd een berichtje sturen of bellen via: 015-2143577 
𝐹𝑎𝑏𝑖𝑜 & 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎 
 


